Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних
коштів» (зі змінами): щодо процедури відкриті торги на закупівлю:
КОД ДК 021:2015 55520000-1 «КЕЙТЕРИНГОВІ ПОСЛУГИ» (ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ
ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ)
(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-30-002226-b)
Найменування
предмета закупівлі
із зазначенням
коду ЄЗС
1

КОД ДК 021:2015
55520000-1
«КЕЙТЕРИНГОВІ
ПОСЛУГИ»
(ПОСЛУГИ З
ОРГАНІЗАЦІЇ
ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ
ЛІКУВАЛЬНОПРОФІЛАКТИЧНИХ
ЗАКЛАДІВ)

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі
2

Очікувана
вартість
закупівлі
3

UA-2021-1230-002226-b
6 094 447,00

Обґрунтування
Технічних та якісних
характеристик предмета закупівлі
4
Технічні та якісні характеристик
предмета закупівлі: код ДК 021:2015
55520000-1 «Кейтерингові послуги»
(послуги з організації харчування для
лікувально-профілактичних закладів)
визначено з урахуванням Наказу
Міністерства
охорони
здоров'я
України, Міністерства освіти і науки
України від 01.06.2005 №242/329
«Порядок організації харчування
дітей у навчальних та оздоровчих
закладах»;
Наказу
Міністерства
охорони здоров’я України від
20.02.2013 №144 «Про затвердження
Державних санітарних норм та
правил»; Закону України «Про дитяче
харчування» від 14.09.2006 №142-V;
Закону України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та
якості
харчових
продуктів»
№771/97ВР»
в
редакції
від
21.03.2021р; Наказу Міністерства
охорони здоров’я України від
23.07.2002 №280 щодо медичних
оглядів; Наказу Міністерства охорони
здоров’я України 29.12.2012 №1140
«Про
затвердження
Державних
санітарних норм та правил «Медичні
вимоги до якості та безпечності
харчових продуктів та продовольчої
сировини» та інших нормативно
правових документів діючих в
Україні, а також типових вимог до
надання таких послуг, які склалися на
ринку даного виду продукції.
Очікувана
вартість
предмета
закупівлі код ДК 021:2015 55520000-1
«Кейтерингові послуги» (послуги з
організації
харчування
для
лікувально-профілактичних закладів)
визначено з урахуванням положень
«Примірної методики визначення
очікуваної
вартості
предмета
закупівлі» затвердженої Наказом
Мінекономіки від 18.02.2020 №275.

Розмір бюджетного
призначення та очікувана
вартість предмета закупівлі
5

Розрахунок здійснений на підставі
фактичних показників минулого
бюджетного року, з урахуванням
запланованих поточних завдань,
потреб та у межах затверджених
орієнтовних обсягів фінансування
на 2022 рік.
Врахована
інформація,
що
міститься в Інтернет-мережі у
відкритому доступі, в системі
електронних закупівель ProZorro.
Відповідно до Кошторису на 2022
рік Затвердженого Міністерством
охорони здоров’я України за
бюджетною програмою КПКВК
2301170 – «Діагностика і лікування
захворювань із впровадженням
експериментальних
та
нових
медичних технологій у клініках
науково-дослідних установ та в
вищих
навчальних
медичних
закладах Міністерства охорони
здоров'я
України»,
кошти
передбачені для закупівлі «Послуги
з організації харчування для
лікувально-профілактичних
закладів».

